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Hei alle sammen!

Her kommer NFA nytt høsten 2010. 

Vi  har fått to nye styremedlemmer.

Hilde Øyrås og May Lene Isaksen. 

Det vil også i år bli julelunsj i Oslo, Trondheim, 

Ungdomssamlingen høsten 2010Ungdomssamlingen høsten 2010Ungdomssamlingen høsten 2010Ungdomssamlingen høsten 2010

Vi fikk samlet 5 ungdommer med diagnosen, et par foreldre og en 

reiseleder.

Etter at alle ungdommene hadde ankommet Evje grillet vi pølser i 

en kjempekoselig lavvo på trollaktiv på Evje. 

Ungdommen samlet seg rundt bordtennisbordet på fredagskvelden 

og koste seg sammen til leggetid.

Vi møttes til frokost på lørdags morgen, og tok fatt på aktivitetene. 

Vi begynte med klatring på vegg, bruskasse stabling og gliding fra 

tre til tre. 

Tok en velfortjent lunsj og fikk nye krefter til en kjempe gøy 

Gokart kjøring.

Det ble en ungdomsmiddag med hamburger og pommes fries i Evje 

sentrum og vi var nok litt slitne alle mann på lørdags kveld og det 

ble ikke seint for noen.

Søndag fikk vi like fint vær og gjorde oss klare til rafting.

Det ble ikke alle ungdommene som hadde lyst, men vi ble to voksne 

og to ungdommer som tok sjansen og hadde en utrolig spennende 
Bergen, Stavanger, Arendal og Tromsø.

Det vil bli arrangert en egen samling for voksne 

med diagnosen i Oslo den 26.november.

Ny dato for landssamling 2011 blir 11-14 august.

Ungdomssamlingen neste år kommer vi nærmere 

tilbake til. 

Vennlig hilsen 

Styret

og to ungdommer som tok sjansen og hadde en utrolig spennende 

opplevelse. Et minne for livet..

Avreise etter lunsj, hvor vi kjørte alle til reise transport middelet de 

skulle ha. Noen tok tog eller fly.

Takker for en trivelig helg sammen med positive ungdommer og 

håper vi blir en god gjeng neste år til ny samling. 

Hilsen Hilde
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I år valgte NFA å ha sin landssamling på Hurdalsjøen Hotell.

Vi var 25 familier med stort og smått som møtts til middag torsdag 

kveld. Etter middag ble det gitt litt informasjon om hva som skulle 

skje i løpet av helgen. Det ble ikke så sent på kvelden for de fleste 

var slitne etter en lang dag.

Fredag etter frokost ble det holdt foredrag fra SSD . En presentasjon 

av RareICT nettside bygd opp av SSD og en forskergruppe fra 

universitetet i Oslo.

Etter lunsj var det foredrag ved Anette Haugen. Vi valgte i år å kjøre 

foredraget to ganger slik at mødrene gikk først og fedrene gikk 

etterpå. Dette ble gjort fordi at da kunne den ene forelderen være 

sammen med barnet sitt og finne på aktiviteter sammen. Deretter ble 

det middag og sosialt samvær.

Til dere som ikke hadde anledning til å være med på årets samling 

håper vi at dere har muligheten neste gang. 

Stor takk til nye og gamle medlemmer som deltok på årets samling.

Samlingene er utrolig hyggelig for store og små, en fin mulighet å 

treffes på.

Vi ses neste år til ny samling.

Hilsen  Pjall og Heidi i samlingsgruppa. 

det middag og sosialt samvær.

Lørdag hadde vi ekstraordinært styremøtet. Deretter ble det 

gruppearbeid . Lunsjen tok vi ute i lavvoen, og etter vi hadde spist så 

var det natursti. Vi avsluttet uteaktivitetene med fotballkamp mellom 

barna og de voksne. Deretter var det fritid. Noen valgte å bade ute og 

noen valgte å bade inne. På kvelden var det sosialt samvær og 

premiering til barna.

Søndag var det ikke fastsatt noe program og de fleste valgte å dra 

etter frokost.

Vi i samlingsgruppa fikk inntrykk av at både store og små har trivdes 

på årets landssamling, så vi kan si oss godt fornøyd med årets 

landssamling.


